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1. INTRODUÇÃO 

O município, situado na zona do Salgado, anteriormente foi uma aldeia de índios, 

povoada pelos tupinambás, cujo nome era „Uruitá‟. 

O governo colonial transformou-a em um posto alfandegário, denominado Vigia, para 

fiscalizar e proteger, de contrabandistas, as embarcações que tinham como objetivo saquear Belém. 

Essa iniciativa fora a causa da formação do Povoado, que se elevou à Vila, em 1693. 

Desse modo, permaneceu até a Independência do Brasil. Em 1698, Vigia obteve 

categoria de Município. Entretanto, o seu patrimônio territorial só veio a se formar em 1734, com a 

concessão da carta de data e sesmaria. 

A partir da lei Pombalina, decretada em 1761, os jesuítas foram expulsos do Brasil e 

Vigia foi elevada à Paróquia secular, sendo também criado um colégio secular. Nessa época, os 

jesuítas fundaram o colégio São Jorge dos Álamos e os Mercedários e Carmelitas, o Colégio Madre 

de Deus, localizando-se anexo à Igreja de mesmo nome. 

Por ocasião da Revolução da Cabanagem, ocorrida em 1833, na Província do Pará, o 

município de Vigia sofreu depredações. Esse movimento foi contido em 1836. Posteriormente, em 

1854, Vigia recebeu a jurisdição de Cidade. 
 

 

Localização 

Localiza-se na Zona do Salgado. Sua população estimada em 2019 é de 53.686 

habitantes, distribuídos em uma área de 401,589 km² com Coordenadas 0° 51' 28" S 48° 08' 31" O, 

Área: 401.589 km², População: 54.172 (2020), Distância até a capital: 77 km e com Municípios 

limítrofes: Norte: Oceano Atlântico Leste: São Caetano de Odivelas Sul: Santo Antônio do Tauá 

Oeste: Colares e a Baía do Marajó. 
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2. Objetivo 

O objetivo do presente projeto é a elaboração da drenagem urbana das seguintes vias: 

 
 Travessa Generalíssimo Deodoro entre Ruas das Flores e Barão do Guajará, 

 Travessa Solimões entre rua das Flores e Barão do Guajará e 

 Rua Padre Aragão entre Travessa generalíssimo Deodoro e Rua W-12. 

 

 
3. Justificativa do Projeto 

O planejamento urbano, embora envolva fundamentos interdisciplinares, na prática é 

realizado dentro de um âmbito mais restrito do conhecimento. O planejamento da ocupação do 

espaço urbano no Brasil, através do plano Diretor Urbano não tem considerado aspectos de 

drenagem urbana e qualidade da água, que trazem grandes transtornos e custos para a sociedade e 

para o ambiente. 

À medida que a cidade se urbaniza, em geral, ocorrem os seguintes impactos: aumento 

das vazões máximas (em até 7 vezes, conforme Leopold,1968) devido ao aumento da capacidade de 

escoamento através de condutos e canais e impermeabilização das superfícies; aumento da produção 

de sedimentos devido à desproteção das superfícies e à produção de resíduos sólidos (lixo); · 

deterioração da qualidade da água superficial e subterrânea, devido à lavagem das ruas, transporte 

de material sólido e às ligações clandestinas de esgoto sanitário e pluvial; · contaminação de 

aquíferos. 

Além disso, outros impactos ocorrem devido à forma desorganizada como a infraestrutura 

urbana é implantada, tais como: - pontes e taludes de estradas as que obstruem o escoamento; 

- Redução de seção do escoamento por aterros; - obstrução de rios, canais e condutos por deposição 

de lixo e sedimentos; - projetos e obras de drenagem inadequadas. 

No caso em tela os constantes aterros no intuito de melhorar a qualidade de vida dos 

moradores da região acabou por impedir a drenagem natural ocasionando enchentes em pontos mais 

baixos das ruas travessa generalíssimo e rua Solimões. 

Na figura a seguir foi verificado que as cotas mais baixas cota 6m e 5m são os principais 

problemas da região que causa acúmulo de água nesta bacia. 
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4. Concepção do sistema de drenagem 

O Sistema de drenagem previsto foi concebido na implantação da rede em tubos de 

concreto ao largo da via com deságue em cursos d‟agua existentes. No lado inverso da rede foram 

implantadas caixas de boca de lobo interligadas aos poços de visita por travessias com tubulação em 

concreto armado. 

Perfil Alagamento 1 

TV. Generalíssimo Deodoro 
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Foram realizados estudos para definição do dimensionamento hidráulico para atender o 

trecho e suas contribuições. 

Os poços de visita conjugados deverão possuir o dispositivo de espelho de meio-fio 

vazado para escoamento diretamente nas mesmas. 

Os detalhamentos dos dispositivos de drenagem estão representados em prancha no 

projeto de drenagem, os quais deverão ser rigorosamente atendidos. 

 
4.1. Chuvas de Projeto 

Para compreender a distribuição da chuva precisamos dos dados de mais de um posto 

pluviométrico, mas podemos relacionar a intensidade, duração e frequência das chuvas medidas em 

um mesmo posto. Essa relação é representada pela equação conhecida como IDF (Intensidade 

Duração e Frequência). 

 

 
onde: 

i é a intensidade; 

t é a duração; e 

T é o período de retorno. 

e a, b, c e d são os parâmetros empíricos, que variam de região. 

Foi adotado os Parâmetros da Equação de Intensidade, Duração e Frequência da 

precipitação a referência de DENARDIN e FREITAS (1982), sendo os seguintes parâmetros: 

Localidade: Belém Estado: Pará 

Latitude: 01°27'00" /Longitude: 48°28'00" 

PARÂMETROS DA EQUAÇÃO: 

K: 1373,85 a: 0,15, b: 15 e c: 0,8 

 

4.2. Critérios de projeto 

Para o Projeto de Microdrenagem em pauta, foram utilizados os Períodos de Recorrência 
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e Tempo de Concentração de 10 anos e 10 minutos respectivamente, somente para análise da vazão 

proveniente da bacia. 

 

 

4.3. Critérios de Dimensionamento 

Bacias Hidrográficas Contribuintes 

 

De todas as bacias, foram determinados, os seguintes parâmetros físicos reais abaixo: 

Coeficientes de Escoamento Superficial 

A definição dos coeficientes de escoamento superficial baseou-se nas tabelas 

apresentadas a seguir. 
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Para o dimensionamento das obras foram analisadas as tabelas acima e os valores 

apresentados na planilha de dimensionamento. 

Cálculo das vazões de projeto 

Como as bacias de contribuição possuem área inferior a 10 km², foi adotado o método 

Racional conforme está descrito a seguir. 

 

 

 
 
 
 

Procedimento para Cálculo de Condutores Circulares de Águas Pluviais 

As vias aqui dimensionadas serão ligadas a redes existentes, sendo necessário projetar 

uma concepção com um destino de águas com tubulação já preestabelecida, tanto de cotas como 

diâmetros, sendo necessário verificar ser adequada ou não. 

Com as fórmulas de Manning e a equação de continuidade, calcula-se o conforme o roteiro abaixo: 
 

 

1º – cálculo da vazão de contribuição Qh considerando as áreas acumuladas para o tempo de 

recorrência de 10 anos e um tempo de concentração mínimo de 10 minutos que é igual ao tempo 

inicial de entrada. O tempo inicial de entrada é definido pelo tempo de escoamento superficial para 
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fluir sobre a superfície, até atingir a primeira boca de lobo a montante. 

2º – cálculo da vazão da galeria a plena seção QD com a declividade em conformidade com o 

segmento da rede e diâmetro arbitrado. 

3º – cálculo da velocidade no tubo V através da velocidade calculada a seção plena VD. Foi 

considerado como velocidade máxima devido à erosão do tubo de concreto 5,00m/s, e mínima de 

0,80m/s para evitar sedimentação de materiais. 

4º – verificar na tabela em anexo a relação Qh/QD, e obter as relações Vh/VD e h/D. Recomenda-se 

por critérios econômicos e hidráulicos que h/D não seja inferior a 0,20 e nem superior a 0,85; 

5º – cálculo do tempo de percurso na galeria (tp) em função de Vh. O tempo de percurso em minutos 

é definido pela relação entre a extensão da galeria e a sua respectiva velocidade (Vh). 

6º – determinar o tempo de concentração para os segmentos de rede em função do tempo de 

percurso. O tempo de concentração corresponde à soma entre o tempo inicial de entrada e o tempo 

de percurso. 
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PV1 ( 0°51'18.41"S , 48° 8'40.94"O) 
 

 

PV2 ( 0°51'19.54"S, 48° 8'38.74"O) 

 

PV3 ( 0°51'19.54"S, 48° 8'38.74"O) 
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PV4 ( 0°51'21.85"S, 48° 8'34.35"O) 

 

PV5 ( 0°51'23.08"S, 48° 8'31.92"O) 

PV6 ( 0°51'24.22"S, 48° 8'29.66"O) 
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PV7 ( 0°51'25.29"S, 48° 8'27.30"O) 
 

 

PV8 ( 0°51'26.27"S, 48° 8'25.04"O) 
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PV9 ( 0°51'20.55"S, 48° 8'41.91"O) 

PV10 ( 0°51'21.79"S, 48° 8'39.71"O) 

 

 
Critérios para o traçado da rede pluvial 

 
A rede coletora deverá ser lançada em planta baixa (escala 1:2.000 ou 1:1.000), 

de acordo com as condições naturais do escoamento superficial. Algumas regras 

básicas para o traçado da rede são as seguintes: 

 Os divisores de bacias e as áreas contribuintes a cada trecho deverão 

ficar convenientemente assinalados nas plantas; 

 Os trechos em que o escoamento se dê apenas pelas sarjetas deverão 

ficar identificados por meio de setas; 
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 O posicionamento das galerias pluviais será feito sempre que possível no 

eixo das vias públicas, analisando-se a sua locação a partir das 

interferências já existentes com outras canalizações de serviços públicos. 

O recobrimento mínimo deverá ser de 1,00 m; 

 O sistema coletor, em uma determinada via, poderá constar de uma rede 

única, recebendo ligações de bocas-de-lobo de ambos os passeios; 

 A solução mais adequada, em cada via pública será estabelecida, 

economicamente, em função da sua largura e condições de 

pavimentação; 

 O amortecimento do escoamento será realizado nas áreas baixas junto à 

drenagem principal. Deve-se procurar localizar a área de amortecimento 

junto à saída do sistema projetado; 

 Preferencialmente, os sistemas de detenções deverão estar integrados 

de forma paisagística na área. Neste caso, poderá ser necessário utilizar 

detenções ou retenções internas ao parcelamento na forma de lagos 

permanentes ou secos integrados ao uso previsto para a área; 

 O projeto deverá estabelecer a área máxima impermeável de cada lote 

do parcelamento, além das áreas comuns; 

 No caso de rede sob o passeio, será localizada se possível a 1/3 da 

largura do passeio, a contar da guia ou meio-fio. 

 

As posições das redes podem ser visualizadas na figura 4.1, a seguir. 

 
No caso de galerias circulares, conduzindo as águas pluviais para canais 

principais ou cursos d‟água receptores, as redes deverão contar com diâmetro 

mínimo de 0,40 m. No desenvolvimento do projeto, deverão ser adotados 

diâmetros comerciais correntes usualmente iguais a: 0,40; 0,50; 0,60; 0,80; 1,00; 

1,20; 1,50; 1,80 e 2,00 m. 
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Figura –Traçado de Rede Pluvial 

 

 
Os critérios principais de projeto são os seguintes: 

 As galerias pluviais serão projetadas para funcionamento a seção plena 

com a vazão de projeto. A velocidade máxima admissível será 

determinada em função do material a ser empregado na rede. Para tubo 

de concreto, a velocidade máxima admissível será de 5,0 m/s e a mínima 

de 0,75 m/s; 

 Nos casos onde a declividade do terreno for muito grande, pode-se 

admitir velocidades de até 7 m/s, desde que sejam verificadas as alturas 

de carga nos poços de queda. Esta verificação deverá ser feita da 

seguinte maneira: 
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Q = CdA e 2gH (4.1) 

 

sendo: Q = vazão em m³/s; Cd= coeficiente ~0,67 a 0,70; A = área de saída; e H 

= altura da lâmina (a partir do centro da seção); 

 
 O recobrimento mínimo da rede deverá ser de 1,00 m, quando forem 

empregadas tubulações sem estrutura especial. Quando, por condições 

topográficas, forem utilizados recobrimentos menores, as canalizações 

deverão ser projetadas do ponto de vista estrutural; 

 Nas mudanças de diâmetro, os tubos deverão ser alinhados pela 

geratriz superior, como indicado na figura 4.2. 

 
 
 
 

 

Figura – Alinhamento dos Condutos 

 
 

O padrão adotado no município de Toledo para a tubulação do Sistema 

de condução das águas pluviais é do tipo “ponta e bolsa”, conforme modelo 

apresentado na Figura 4.3- Dimensões dos tubos para Águas pluviais com encaixe 

ponta e bolsa. 



17 | P á g i n a 

Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré 

Rua Professora Noêmia Belém, s/nº - Centro - CEP: 68.780-000 - CNPJ.: 05.351.606/0001-95 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura - Dimensões dos tubos para Águas pluviais com encaixe ponta e 

bolsa, Detalhe encaixe ponta e bolsa, 

Dados das caixas de ligação. 

   Componentes da rede hidráulica 
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Bocas-de-Lobo: devem captar e conduzir as vazões superficiais para as 

galerias. Nos pontos mais baixos do sistema viário, deverão ser colocadas com 

vistas a se evitar a criação de zonas mortas com alagamentos e águas paradas. 

A localização das bocas-de-lobo deve considerar as seguintes recomendações: 

 
 Em ambos os lados da rua, quando a saturação da sarjeta assim o exigir 

ou quando forem ultrapassadas as suas capacidades de engolimento; 

 Nos pontos baixos da quadra, a montante das esquinas; 

 As canalizações de ligação entre bocas-de-lobo e destas aos poços de 

vista deverão ter diâmetro de 0,40 m e declividade mínima de 15 %. 

Quando não existir possibilidade dessas ligações serem feitas 

diretamente, as bocas-de-lobo deverão ser ligadas em caixas de ligações 

acopladas ao coletor; 

 Recomenda-se adotar um espaçamento máximo de 60 m entre as bocas- 

de-lobo, caso não seja analisada a capacidade de escoamento da sarjeta, 

visando evitar o escoamento superficial em longas extensões das ruas; 

 A melhor solução para a instalação de bocas-de-lobo é que esta seja feita 

em pontos pouco a montante de cada faixa de cruzamento usada pelos 

pedestres, junto às esquinas; 

 Não é conveniente a sua localização junto ao vértice de ângulo de 

interseção das sarjetas de duas ruas convergentes, pelos seguintes 

motivos: 

 
- os pedestres, para cruzarem uma rua, teriam que saltar a torrente num trecho 

de máxima vazão superficial; 

- as torrentes convergentes pelas diferentes sarjetas teriam, como resultante, um 

escoamento de velocidade em sentido contrário ao da afluência para o interior da 

boca-de-lobo. 

A capacidade de engolimento da boca-de-lobo é função da inclinação 

longitudinal da rua, da forma da seção transversal da depressão junto à captação, 

das aberturas tanto laterais como verticais, da existência de defletores, etc. 

A verificação da vazão de projeto com a capacidade de engolimento, poderá 

ser determinada através de ábacos, fornecidos por laboratórios de pesquisa, como 
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os apresentados pela John Hopkins University. É conveniente considerar um 

excesso a ser transferido para a boca-de-lobo seguinte, da ordem de até 30 % da 

vazão de captação, condição admitida como adequada. 

Poços de Visita: objetivam o acesso e inspeção às canalizações, de modo a 

mantê-las em bom estado de funcionamento. A locação dessas instalações deve 

considerar as seguintes recomendações: 

 Pontos de mudanças de direção, cruzamento de ruas (reunião de vários 

coletores), mudanças de declividade, junções de galerias e mudança de 

diâmetro; 

 O espaçamento máximo recomendado para os poços de visita é apresentado na tabela 

6.1. Quando a diferença de nível entre o tubo afluente e o efluente for 

superior a 0,70 m, o poço de visita será denominado de queda; 

 Trechos longos, de maneira que a distância entre dois poços de visita 

consecutivos fique no máximo em torno de 120 m, para facilitar a 

limpeza e inspeção das galerias. 

 
Esses poços podem ser aproveitados como caixas de recepção das águas das 

bocas-de- lobo, suportando no máximo quatro junções. Para maior número de 

ligações ou quando duas conexões tiverem que ser feitas numa mesma parede, 

deve-se adotar uma caixa de coleta não visitável para receber estas conexões 

(caixa de ligação). 

 

A fim de evitar velocidades excessivas nas galerias, onde a declividade do 

terreno é muito alta, devem ser previstos poços de queda. 

 

 
Caixa de ligação: as caixas de ligação são utilizadas quando se faz necessária 

a locação de bocas-de-lobo intermediárias ou para evitar-se a chegada, em um 

mesmo poço de visita, de mais de quatro tubulações. Sua função é similar à do 
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poço de visita, dele diferenciam-se por não serem visitáveis. Na figura 4.4, são 

apresentados exemplos de localização de caixa de ligação. 

 

 
 

 

O padrão adotado no município de Toledo para poço de visita e caixa 

de ligação, é o modelo apresentado na Figura 4.5- Dimensões Caixa de Ligação 

e Poço de Visita. 

 

 
 
 
 
 

Figura - Locação da caixa de ligação 
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